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נושאי המצגתנושאי המצגת

מטרת הפרוייקט•

:כך עשינו את זה• :כך עשינו את זה•

Assessmentגיבוש פעולות שיפור בעזרת –

איסוף מדדים וניתוח מגמות–

טיפול בתהליכי עבודה ונהלים–

ISO 20000מבדק –
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ISO 20000מבדק –

המשך תהליך השיפור המתמיד–

התועלות שקיבלנו מהתהליך•



מטרות הפרוייקטמטרות הפרוייקט

–בנק הפועלים •

מחפש הבנק כיצד לספק   1921מאז שנת  מחפש הבנק כיצד לספק   1921מאז שנת 
!שירותים טובים יותר ללקוחותיו 
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מטרות הפרוייקטמטרות הפרוייקט

לשפר את רמת השירות ושביעות הרצון של לקוחות •

.תוך שיפור היעילות וחסכון בהוצאות, IT-ה

להתאים את פעילות מחלקת תמיכה ובקרה לצרכים  •

.ובהתאם למשאבים שהוקצו, האמיתיים של הבנק

.הרחבת כלי הבקרה על מערך התמיכה•

מחלקת תמיכה ובקרה תיתן  : להתניע תגובת שרשרת•
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מחלקת תמיכה ובקרה תיתן  : להתניע תגובת שרשרת•

אלה יוכלו לתת שירות טוב  -שירות טוב יותר לבנקאים 

! ובכך נעזור לבנק לקדם את עסקיו -יותר ללקוחות הבנק 



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:שלבי הפרוייקט•

").ITIL Assessment("ביצוע הערכת מצב הקיים – ").ITIL Assessment("ביצוע הערכת מצב הקיים –

בין המצב הקיים ")Gap Analysis("ביצוע השוואה –

.ITILי מתודת "לתהליכי העבודה המומלצים ע

גיבוש תכנית עבודה מפורטת לשיפור תהליכי  –

.כולל תהליכי בקרה בעזרת מדדים, העבודה
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.כולל תהליכי בקרה בעזרת מדדים, העבודה

) Awareness(הסברת התכנית לצוות –

.והתנעת תהליכי שיפור, הדרכות–



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

"ITIL Assessment" -הערכת מצב הקיים •
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ממוצע ציונים קשר עם

הלקוחות

שת"פ

מחלקות

מידע ניהולי אבטחת 

איכות

תוצרים התארגנות

פנימית

תהליכי

עבודה

מודעות

ההנהלה

דרישות סף

ציון המחלקה לאחר יישום חלק מהמסקנות ציון המחלקה בעבר ציון עובר

Source: Assessment  results  for  ITIL service Mgmt by  I-til Consulting



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

גיבוש תכנית העבודה להכנסת שיפור תהליכי העבודה   •
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

גיבוש תכנית העבודה להכנסת שיפור תהליכי העבודה   •
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

טיפול במדדים וניתוח מגמות•

.מדדי תפעול שניתנים למדידה 11איתור � .מדדי תפעול שניתנים למדידה 11איתור �

.  הגדרת יעד לכל מדד ביחס לערכים מקובלים בעולם�

.חודשי והצגתם במספר גרפים/ איסוף מידע יומי�

.מגמות השיפורהצגה גרפית של 

.ביצוע ישיבות לחקר המגמות והפקת לקחים�

יצאו פעולות תיקון שנועדו  -בעקבות כל ישיבה 
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יצאו פעולות תיקון שנועדו  -בעקבות כל ישיבה 

!להוסיף ולשפר את השירות 



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:דפי מדדים•

לחודש יוני למחלקת תמיכה ובקרה   ITILרשימת מדדי 01/06/2008

0808

תיאורשם המדד
י אנשי מרכז התמיכה"אחוז הפניות שנפתרות ע1מדד 

י כלים אוטומטיים"אחוז הפניות שנפתחו באופן פרו אקטיבי ע2מדד 

ממוצע הזמן לסגירת קריאות במרכז התמיכה3מדד 

אחוז הפניות שנותבו לצוות מטפל לא נכון4מדד 

אחוז הפניות שאינן תקלות5מדד 

לתחילת טיפול במרכז התמיכה SLA -אחוז הפניות שעמדו ב6מדד 
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כמות פניות ממוצעת למוקדן ליום7מדד 

ליום של מרכז התמיכה SLA -כמות פניות שחרגו מה8מדד 

ב ביום"אחוז הפניות שנפתחות דרך המיט9מדד 

זמן ממוצע שלקוח מחכה למענה טלפוני'א 10מדד 

אחוז הנטישות בטלפון'ב 10מדד 



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:דוגמאות לשיפורים שהתווספו•

כולל הכנסת מסכי , ב"הרחבת השימוש במערכות השו� כולל הכנסת מסכי , ב"הרחבת השימוש במערכות השו�

.פלזמה לשימוש אנשי מרכז התמיכה

, "תלונות לקוח"הגברת השימוש במנגנוני �

.כולל מנגנוני אסקלציה מהירים לטיפול בבעיות

.VIPsבמיוחד עם , חיזוק קשרי לקוחות�

,  אישי רציף עם הלקוחות שחוו נפילת שירות-קשר בין�
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,  אישי רציף עם הלקוחות שחוו נפילת שירות-קשר בין�

.כולל הרצת שאלוני חוות דעת לאחר סיום הטיפול

.העמקת הבקרה על עבודת הטכנאים�



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:ב"נוספו מסכי פלזמה במחלקת התמיכה להצגת דיווחי שו•
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

טיפול בתהליכי עבודה ונהלים•

.ITILהוגדר תהליך עבודה מרכזי בהתאם להמלצת � .ITILהוגדר תהליך עבודה מרכזי בהתאם להמלצת �

הושקע מאמץ להסביר ולהרחיב את המודעות �

).   Awareness(לשינויים שנדרשים מהצוות 

.ITILלנהלים בהנחיית  Templateגובש �

".כיצד לכתוב נהלים"ביצוע הדרכה �

וכתיבה  , רענון כל תהליכי העבודה של המחלקה�
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וכתיבה  , רענון כל תהליכי העבודה של המחלקה�

.מחדש של נהלי העבודה לפי התהליכים שגובשו



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:כך נראים כיום הנהלים שלנו•
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:ISO 20000התועלת ממבדק •

.רצינו לוודא שאנו בנתיב הנכון� .רצינו לוודא שאנו בנתיב הנכון�

כלי להגברת המוטיבציה לאנשי הצוות�

כתיבת ויישום  , למרות חשיבותם העצומה, סך הכל�

!נהלים ותהליכי עבודה איננו הדבר הכי מרתק בעולם

: ואסור לשכוח•
התמיכה של בנק הפועלים זהו  ' מח
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התמיכה של בנק הפועלים זהו  ' מח
!! ISO 20000הגוף הראשון בארץ לקבל הסמכת 

...כי



כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:ISO 20000ההיערכות למבדק •

ITILסיימנו ליישם המלצות שנגזרו ממתודת �

".מבדק מקדים"ביצעו  I-til Consultingיועצי �

, שהכיל את כל הנהלים" Evidencesתיק "הוכן �

.ולינקים להוכחות, דוחות מדדים, SLA-חוזי ה
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:ימים מלאים 3המבדקים נמשכו •
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כך עשינו את זהכך עשינו את זה

:דרישות שונות  170- עבור כ" Evidence"הבאנו •
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חיוכי סיום המבדקיםחיוכי סיום המבדקים
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התועלות שקיבלנו מהתהליךהתועלות שקיבלנו מהתהליך

:ממשיכים בתהליך שיפור מתמיד•

שיפור שביעות רצון הלקוחות מתפקוד מחלקת  – שיפור שביעות רצון הלקוחות מתפקוד מחלקת  –
.התמיכה ומחטיבת התפעול והמחשוב כולה

ושיפור השליטה  , שיפור הטיפול בתקלות בבנק–
.במערך התמיכה

חיזוק המודעות לחשיבות מתן שירות ללקוחות בין –
.בבנק IT-כל המשתתפים בתחזוקת מערכות ה
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.בבנק IT-כל המשתתפים בתחזוקת מערכות ה

ממשיכים בתהליך הפקת לקחים ממגמות השינוי –
.במדדים



??ומה נעשה מחרומה נעשה מחר

נמשיך לחפש דרכים לשיפור שביעות רצון  •
.  הלקוחות

להגברת ) נהלים, מדדים, כלי בקרה(ניצול הכלים •
.כולו IT-היעילות והקטנת עלויות תפעול ה

סיוע והשתלבות בפרויקטי שיפור תהליכי עבודה  •
:במחלקות אחרות בבנק כגון
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הכנסת מנגנוני ניהול שינויים–

  )?CMDB ?Change(בחינת כלים לניהול תצורה –

...אקטיביות ועוד-הכנסת שיטות לאיתור תקלות פרו–



??שאלות שאלות   

דרור קריגל:פנה ל
מנהל מחלקת תמיכה ובקרה

בנק הפועלים

dror.krigel@mailpoalim.co.il:מייל dror.krigel@mailpoalim.co.il:מייל
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